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LIÊU LÌA CUA TAM 
f ô PhircVc là ciru-hoc-sanh tnrrVng 
^ Chúa-nhut. Cha nie'cô nghèo, 
khòng clù sĩrc cho cô cùng ban gái theo-
đuòi sir hoc den bàc thành-chung. 
Cô phâi kiém sò- làm đê igiúp cha me 
trong lúc khùng-hoiĩng năỳ. ông câ 
Bnm trorig làng mvrón cò giúp-dõ con 
gái ông có chông làm quan tV mòt tmh 
xa, lirortg tháng nnrcri dông, y-phuc, 
thuõc-men cluĩ chiu. Vê phãn cha me 
cô PhircVc, òng hiro'ng-câ chju cho 
nnro'n mòt căp tràu làm ruòng. 

Giao-kèo đã kỳ xong, cò PlnrcVc sùa-
soan hành-lỳ lên ducVng. Cõ không hè 
quên quyèn Kinh-Thánh. D'àu nro-ng 
chât, cô cũng co chèn LcVi Chúa vào. 
ông lnrong-ca dĩrng coi, mcVi bâo răng : 
«Nhà tôi và nhà con lôi không ai ira 
thĩr sách â'j', cô chó dem theo làm chi.» 

Lòi ông hu'O'iig-cã thot làm cho cô 
Phtróc hã't-bình, thãy rõ là nhà vò-dao. 
Cô chay vê nhà, hoc lai ciing cha me. 
Cô Plnró-c quyê't-đjnh khòngcli, cà nhà 
deu bàng lòng nlnr vày, và vui mà 
thà'y cò kính-mên Chúa hon là scr 
ngircVi ta. TcV giao-kèo kia phâi hiĩy. 

Tác-giâ cãm-dòng và ngoĩ-khen Chúa 
dã dùng cò Plnrác treo girong nhi-nũ'. 
Giũa co'n khíing-hoàng clao-clĩrc nãy 
lam ngtròi vì ham-mê cùa 1am rrià 
không nhó- tucrng-lai. Kìa, thiêu chi 
kè vì danh, quyên và lrri mà không 
doc Kinh-Thánh, xao-lãngcau-nguy$n, 
làm chĩrng, và bò sir nhóm lai cùa 
thánh-đô (xem Hè 10: 25). U&c chi 
hê't thày chúng ta làm ntjir cô Phrróc, 
thi dao Chúa càng sáng I 

ccPhircVc cho ngtrcVi nào chãng theo 
muu-kê cùa kè dír, không dĩrng trong 
dirò-ng tòi-nhon, khòng ngôi chô cùa 
kê nhao-báng!»— Huỳnh-kim-Dieu. 

JÊSUS VÂN THU'O'NG HÒN TÔI 
'X 'HUO' xira ông Wesley điro-ng lúc 

buôn-birc, ngôi trong cìra so mà 
ngâm vuòn hoa dè tìm cách giâi riiuôiĩ. 
Bong thâ'y môt con chim nhô và đcp 
lièng ò trèn tròi, và mòt con chim irng 
sáp sà xuông bát con chim áy. Con 
chim nhô so-hãi lâm, baj'vôi-vàng tìm 
cho àn mình. Không dám đãu vào 
môt dám cày nào, e chim ung biêt mà 
xuong bat. Nó tháy cái cira sô mcr, 
liên bay vào àn mình, đàu găn tnrcVc 
ngirc ông Wesleij. Bãy giò' nó run và 
thôlãm, vì nó duong so- con chini irng 
bât nó. ông bèn gìn-giũ nó cho kbòi 
phâi chê't thè-thâm. 

ông nãy thííy con chim nu-ong-tira 
ò trnóc nguc mình, inà đirr/c hình-
yèn, tĩrc-thì nghĩ dcn cãnh-ngò mình : 
Tuj' <ỳ trong vòng buòn-birc, nhung 
đã diroc nuong-tira vào ngirc Bĩrc 
Chúa Jêsus, thì còn lo-lang chi nũa? 
Bc'Vi sir súc-càm â'j' mà ông phát ra bài 
hálsau nãy: 

«.Iê-sus, Bãng v;ìn tlnron" hòn tõi, 
Tôi mu6n đán nghiênf; trên ngirc Ngài.» 

(Tho- thánh sfi 41) 

Muôn nguòi diro'ng khi găp sir khõn-
khô mà hát bài năj', thi đirrrc yên-iĩi 
bôi phăn.—Bù B. M. Jackson dich. 
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HÃY NÓI VE ĐĂNG CHRISTt 

rpiÃN-SĨ William Carey, nhà truyên-
giáo trtr-danh ô An-dô, đirong 

hãp-hoi. Nhũng nguòi đĩrng quanh 
ông nói nhièu vè sir-nghiêp òng. Nhung 
ông cõ-găng nói nghiêm-trang ràng: 

—Tôi nài-xin anh em dèu nãy : Khi 
tôi ngù yên trong Chiia rôi, thì đùng 
nói \e'fiarey níra, song hãy nói luôn ve 
Cúu-Chúa cũa Carey.—Le Réveil. 


